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RESUMO 
 

Considerando que em muitos casos de distúrbios abdominais em eqüinos, ocorre 
uma distensão abdominal gasosa, e como tratamento recomenda-se a tiflocentese 
para descompressão, especialmente se houver comprometimento da função 
respiratória e do retorno venoso. Na maioria das vezes, este procedimento é pouco 
utilizado, devido a riscos de contaminação peritoneal, e conseqüentemente, o 
desenvolvimento de peritonite. Avaliaram-se os efeitos da tiflocentese em três 
eqüinos machos adultos, através de exames físicos; hemograma; e análise do 
líquido peritoneal, nos tempos T0, T12, T24, T48, T72 e T96. Conclui-se que devido 
às alterações físicas do líquido peritoneal e citológicas, com um aumento de 
neutrófilos segmentados nas amostras coletadas, a tiflocentese em eqüinos provoca 
uma reação inflamatória peritoneal. Porém os animais restabelecem os parâmetros 
clínicos e laboratoriais em sete dias. 
 
PALAVRAS-CHAVE: tiflocentese, distúrbios abdominais, líquido peritoneal, reação 
inflamatória 
 

CLINICAL AND LABORATORY IN HORSES AFTER TIFLOCENTESE 
 

ABSTRACT 
 

Whereas in many cases of abdominal disorders in horses, is a gaseous abdominal 
distension, and a treatment is recommended tiflocentese for decompression, 
particularly if respiratory function and venous return. In most cases, this procedure is 
rarely used due to the risk of peritoneal contamination, and therefore, the 
development of peritonitis. We evaluated the effects of three horses tiflocentese adult 
males, through physical examination, blood, and peritoneal fluid analysis in the T0, 
T12, T24, T48, T72 and T96. It is concluded that due to physical alterations of fluid 
and peritoneal cytology, with an increase of segmented neutrophils in the samples 
collected, the tiflocentese in horses causes an inflammatory peritoneal. But the 
animals re-establish the clinical and laboratory parameters in seven days. 
 
KEYWORDS: tiflocentese, abdominal disorders, peritoneal fluid, inflammatory 
 

INTRODUÇÃO 
 
 O timpanismo do ceco geralmente está associado a sinais de cólica em 
eqüinos e é causado por distensão intestinal gasosa secundária a íleo paralítico ou a 
simples obstrução do intestino grosso ou raramente do delgado. A produção rápida e 
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grave de gás pode acompanhar a sobrecarga de grãos; a fermentação no ceco e no 
cólon de fontes de carboidratos prontamente disponíveis que resulta no 
estabelecimento rápido de timpanismo do cólon e distensão abdominal (FOREMAN, 
2000).  

Alterações fisiológicas das válvulas íleo-cecal e ceco-cólica, e trombos 
localizados nas artérias íleo-ceco-cólica também são causas de timpanismo primário 
do ceco (THOMASSIAN, 1996). 
 O timpanismo de cólon e ceco pode ser aliviado pela utilização de trocater 
através do flanco, mas o alívio é meramente paliativo e em geral temporário porque 
a causa da obstrução ainda não foi resolvida (FOREMAN, 2000). Nos casos de 
timpanismo primário a utilização do trocater ou agulha longa, para evacuação de 
gases e infusão de drogas antifermentecíveis e antibióticos é adequada 
(THOMASSIAN, 1996). 
 Além disso, nos processos anestésicos para cirurgias de cólica, onde a 
distensão abdominal é excessiva, torna-se necessária a trocaterização cecal, que 
oferecerá uma melhor oxigenação ao paciente, diminuindo o risco de compressão 
respiratória, quando o animal for colocado em decúbito (VALADÃO, 1995).  

Na maioria das vezes, a tiflocentese é pouco utilizada, devido a riscos de 
contaminação peritoneal, e conseqüentemente, o desenvolvimento de peritonite 
(VALADÃO, 1995; THOMASSIAN, 1996;). 

As peritonites ocorrem como complicações secundárias das lesões 
vasculares envolvendo o trato gastrintestinal, traumas abdominais ou insultos 
químicos. Entretanto, a maioria dos casos é decorrente de contaminações 
bacterianas, que podem ocorrer por diversos meios, entre estes, de uma forma 
iatrogênica como complicações de intervenções cirúrgicas, envolvendo órgãos da 
cavidade abdominal tais como as enterotomias, enterocenteses e trocaterizações 
(MURRAY, 2000).  

Dentre os exames realizados na rotina de atendimento de eqüinos com 
sintomas de cólica, perda de peso e peritonite, a obtenção do líquido peritoneal por 
meio da paracentese abdominal, é considerada uma prática fácil, segura para o 
animal e de baixo custo, é o teste laboratorial mais esclarecedor para auxiliar a 
classificação do tipo de doença e também para determinar a severidade da lesão 
abdominal (TULLENERS, 1983). 

Portanto o objetivo deste trabalho foi avaliar as alterações do hemograma, e 
às características físicas, químicas e citológicas do líquido peritoneal após a 
realização de tiflocentese em três animais. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
 

Foram usados três eqüinos machos adultos sem raça definida com variação 
de idade, procedentes da faculdade de medicina veterinária e zootecnia (FAMEZ) da 
UFMS.  
 Os animais foram submetidos primeiramente ao exame clínico para aferição 
das freqüências cardíacas por meio da utilização de estetoscópio, freqüências 
respiratórias pela inspeção da movimentação do gradil costal, temperatura retal por 
termometria clínica convencional e coloração das mucosas.   
 Foram coletadas seis amostras de sangue e de líquido peritoneal de cada 
animal, sendo a primeira imediatamente antes da trocaterização (T0) e as outras nos 
intervalos subseqüentes de 12, 24, 48, 72, 96 horas (T12, T24, T48, T72, T96). Em 
cada tempo os animais eram reexaminados clinicamente. As mostras de sangue 
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foram colhidas em frasco contendo EDTA 10% para hemograma através de punção 
da veia jugular externa com agulha 40 x 12, e as colheitas do líquido peritoneal 
foram realizadas por paracentese abdominal, segundo a técnica de WHITE (1990). 
No animal dois  foi coletado uma nova amostra de líquido peritoneal no sétimo dia 
após a trocaterização e no animal três no décimo dia.   

A punção cecal com trocater foi realizada na fossa paralombar direita, uma 
região de mais ou menos 10 cm², localizada entre a última costela e a tuberosidade 
coxal, cerca de quatro dedos abaixo das apófises transversas das vértebras 
lombares, foi tricotomizada e preparada de maneira asséptica. Foi realizada também 
anestesia local com lidocaína 2% no tecido subcutâneo, aprofundando um pouco no 
tecido muscular, utilizado cerca de cinco mL de anestésico.  

Após a preparação do campo, foi feita uma pequena incisão da pele com 
bisturi, sendo o espaço subcutâneo e planos musculares vencidos pelo trocater até a 
cavidade abdominal, e posteriormente, introduzido no ceco; ao ser atingida a 
cavidade cecal verificava-se a drenagem de gás, com odor característico. Feita a 
cecocentese, realizou-se a infusão de 500 ml de solução fisiológica através de um 
equipo acoplado ao trocater (Figura 1). Ao final deste procedimento fez-se a retirada 
do trocater e posterior assepsia da região do flanco direito.  

 

 

FIGURA 1: A) Perfuração do ceco com o trocater, B) Infusão de 
500 ml de solução fisiológica. 

 
 No animal número um além da anestesia local, utilizou-se dois mL de 
acepromazina intramuscular.   

O liquido peritoneal foi avaliado observando-se a cor, aspecto, densidade, 
contagem global e diferencial de leucócitos. A coloração e aspecto do líquido foram 
avaliados macroscopicamente. A contagem global foi realizada na câmera de 
Neubauer e o diferencial pela coloração de MayGrunwald-Giemsa. 

 
RESULTADOS 

 
 Nos exames físicos realizados nos eqüinos um e dois antes da trocaterização, 
nenhuma anormalidade foi notada com relação à temperatura retal, freqüências 
cardíaca e respiratória e coloração das membranas mucosas. O animal três  
apresentou freqüência cardíaca um pouco elevada.  

A. B. 
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 Os animais um, dois e três apresentaram elevação na freqüência cardíaca, 
nos momentos T12, T24 e T48; nos momentos T12, T24, T48 e T96; e nos 
momentos T12, T24, T48, T72 e T96, respectivamente (Tabela 1). 
 Aumentos da freqüência respiratória foram observados no animal um, no 
momento T24 e T96; no animal dois, somente no momento T96; e no animal três, 
nos momentos T24, T48, T72 e T96 (tabela 1). 
 Apenas o animal dois apresentou hipertermia, no momento T12, após a 
trocaterização.  

 
TABELA 1: Avaliações da freqüência cardíaca (bat./min.) e respiratória (mov./min.), 

da temperatura retal e exame da mucosa oral e conjuntiva, antes e após 
trocaterização cecal de três animais. 

Tempo 
(h) 

Avaliações clínicas         Animal 1 Animal 2 Animal 3 

 Freqüência cardíaca  40 27 49 
T0 Freqüência respiratória  10 7 10 

 Temperatura 36.9 °C 36.5 °C 36,2 °C 
 Mucosas Normocoradas Normocoradas Normocoradas 
 Freqüência cardíaca 47 48 44 

T12 Freqüência respiratória 14 12 12 
Temperatura 37.9 °C 39 °C 37,0 °C 
Mucosas Normocoradas Normocoradas Normocoradas 

 Freqüência cardíaca 44 44 43 
T24 Freqüência respiratória 40 6 21 

 Temperatura 37.8 °C 37.6 °C 37,1 °C 
 Mucosas Normocoradas Normocoradas Normocoradas 
 Freqüência cardíaca 49 39 41 

T48 Freqüência respiratória 12 8 37 
 Temperatura 37.2 °C 36.4 °C 37,4 °C 
 Mucosas Normocoradas Normocoradas Normocoradas 
 Freqüência cardíaca 34 48 45 

T72 Freqüência respiratória 20 18 33 
 Temperatura 37.1 °C 38 °C 37,6 °C 
 Mucosas Normocoradas Normocoradas Normocoradas 
 Freqüência cardíaca 39 47 57 

T96 Freqüência respiratória 39 27 22 
 Temperatura 37.6 °C 37.4 °C 36,2 °C 
 Mucosas Normocoradas Normocoradas Normocoradas 

 
A contagem de hemácias manteve-se nos valores normais nos animais um e 

dois, no animal três, houve uma diminuição, no momento T12. Os volumes 
globulares mantiveram-se normais em todos os animais. Os teores de proteína 
plasmática apresentaram alterações no animal um, no momento T48; no animal 
dois, nos momentos T0, T12, T24, T48 e T96; e no animal três, nos momentos T0, 
T24, T48, T72 e T96. Aumento de fibrinogênio foi observado no animal um, no 
momento T48, e no animal dois, no momento T96. Estas alterações estão resumidas 
na Tabela 2. 
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TABELA 2: Valores da hematimetria (hemácias/mm3), volume globular (%), 
proteínas plasmáticas totais (g/dl) e fibrinogênio (mg/dl), antes e após 
a trocaterização cecal de três animais. 

Tempo (h) Hemograma Animal 1 Animal 2 Animal 3 
 Hemácias/mm3  7.800,000 7.100,000 6.400,000 

T0 Volume globular (%) 36 35 29 
 PPT (g/dl) 7,4 8,2 7,8 
 Fibrinogênio (mg/dl) 200 400 400 
 Hemácias/mm3  8.500,000 7.400,000 5.300.000 

T12 Volume globular (%) 39 35 27 
PPT (g/dl) 7,4 8,0 7,6 
Fibrinogênio (mg/dl) 400 400 200 

 Hemácias/mm3  7.800,000 7.000,000 6.200,000 
T24 Volume globular (%) 36 34 29 

 PPT (g/dl) 7,2 8,4 7,8 
 Fibrinogênio (mg/dl) 400 400 200 
 Hemácias/mm3  7.500,000 6.900,000 6.600,000 

T48 Volume globular (%) 35 32 30 
 PPT (g/dl) 7,8 7,6 8,2 
 Fibrinogênio (mg/dl) 600 400 400 
 Hemácias/mm3  7.400,000 5.800,000 7.200,000 

T72 Volume globular (%) 33 28 32 
 PPT (g/dl) 6,8 7,4 8,6 
 Fibrinogênio (mg/dl) 400 400 200 
 Hemácias/mm3  6.900,000 5.800,000 6.200,000 

T96 Volume globular (%) 32 30 29 
 PPT (g/dl) 7,2 7,6 7,8 
 Fibrinogênio (mg/dl) 400 600 400 

Valores referenciais do hemograma: Laboratório de Patologia Clínica da FMVZ/UFMS. 
Valores normais: hemácias/mm3: 5.500,000 – 9.500,000 
                          volume globular (%): 24 – 44 
                          fibrinogênio (mg/dl): 200 – 400  
Valores normais de proteína plasmática total: 5,5 a 7,5 g/dl (THOMASSIAN, 1996). 
 
 O leucograma apresentou-se normal no animal um e dois, no momento T0, 
antes da trocaterização cecal. O animal três apresentou uma leucopenia, neste 
momento, porém sem nenhuma alteração dos tipos celulares (Tabela 3). 

A contagem global de leucócitos revelaram leucocitose no animal um e dois,  
no momento T24, e no animal três, no momento T72 e T96. Leucopenia foi 
observada no animal um, no momento T72, e no animal dois, no momento T96 
(Tabela 3). 

O exame diferencial dos leucócitos revelou nos animais um e dois  desvio a 
esquerda moderado regenerativo no momento T12 com liberação de bastões e 
metamielócitos e desvio a esquerda discreto regenerativo no momento T24 com 
liberação de bastões. No animal um houve também eosinopênia, no momento T48. 
O animal dois, no momento T24, continuou apresentando desvio a esquerda 
discreto, que depois normalizou nos momentos seguintes.  O animal três apresentou 
monocitopenia no momento T12, basofilia no momento T24 e T48. Em seguida, 
linfocitose, no momento T72, e desvio a esquerda discreto regenerativo no momento 
T96.  

 
 
 
 
 

ENCICLOPÉDIA BIOSFERA, Centro Científico Conhecer - Goiânia, vol.6, n.9, 2010 Pág.5



TABELA 3: Contagem global de leucócitos do leucograma antes e após 
trocaterização cecal. 

Tempo (h) Animal 1 Animal 2 Animal 3 

T0 
T12 
T24 
T48 
T72 
T96 

6.300 
12.000 
15.100 
6.500 
5.300 
6.500 

5.500 
9.000 
12.400 
10.300 
9.500 
4.900 

7.100 
10.200 
10.500 
10.100 
12.200 
13.400 

Valor de referência: 6.000 a 12.000/µl (JAIN, 1993). 
 Com relação à avaliação do líquido peritoneal quanto a cor e aspecto, antes 
da trocaterização cecal, nenhuma alteração foi observada (Tabela 4). 

Em todos os animais, o fluido peritoneal, colhido logo após a tiflocentese, 
apresentou coloração laranja-âmbar-vermelho. Nas colheitas seguintes, o fluido 
peritoneal foi adquirindo, gradativamente, a sua coloração amarelada normal 
(Figuras 2, 3 e 4).  

 
FIGURA 2: Líquido peritoneal do animal 

um, nos tempos T0, T12, 
T24,T48, T72 e T96. 

 

 
FIGURA 3: Líquido peritoneal do animal 

dois, nos tempos T0, T12, T24, 
T48, T72 e T96. 
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FIGURA 4: Líquido peritoneal do animal 

três , nos tempos T0, T12, 
T24, T48, T72 e T96. 

 A densidade do líquido abdominal apresentou-se alterada após a tiflocentese 
em todos os animais, nos momentos T12, T24 e T48. Apenas no animal um, houve 
normalização nos momentos T72 e T96. Enquanto que no animal dois e três, nos 
momentos T72 e T96, a densidade permaneceu alterada (Tabela 4).   
 O Teste de Rivalta tem a finalidade de esclarecer se um determinado líquido é 
um exsudato ou transudato. De acordo com os resultados obtidos antes da 
trocaterização dos animais, os resultados deram negativo, o que significa que o 
líquido é classificado como transudato. Nos momentos seguintes T12 e T24, nos três 
animais, os testes deram positivo, classificando o líquido como exsudato. No animal 
um e dois, nos momentos T48, T72 e T96, o resultado foi positivo. No entanto, no 
animal três, nos momentos T48 e T72, foi negativo; e depois, no momento T96, 
tornou a ser positivo (Tabela 4). 
TABELA 4: Cor, aspecto, densidade,e o teste de rivalta no líquido peritoneal antes e 

após trocaterização cecal. 
Tempo (h) Líquido peritoneal  Animal 1 Animal 2 Animal 3 

 Cor  Amarelo palha Amarelo palha Amarelo palha 
T0 Aspecto  Límpido  Límpido  Límpido  

 Densidade  1.010 1.010 1.017 
 Teste de rivalta Negativo Negativo Negativo 
 Cor  Alaranjado                              Vermelho Vermelho 

T12 Aspecto  Turvo  Turvo Turvo  
 Densidade  1.027 1.025 1.019 

Teste de rivalta Positivo Positivo  Positivo  
 Cor  Alaranjado  Vermelho Alaranjado  

T24 Aspecto  Turvo Turvo Turvo 
 Densidade  1.025 1.029 1.020 
 Teste de rivalta Positivo  Positivo Positivo 
 Cor  Alaranjado  Alaranjado  Amarelado 

T48 Aspecto  Turvo  Turvo  Turvo 
 Densidade  1.019 1.032 1.019 
 Teste de rivalta Positivo  Positivo Negativo 
 Cor  Amarelo  Amarelo Amarelo 

T72 Aspecto  Turvo  Turvo Turvo 
 Densidade  1.015 1.022 1.025 
 Teste de rivalta Positivo Positivo Negativo 
 Cor  Amarelo  Amarelo  Amarelo  

T96 Aspecto  Levemente turvo  Turvo Turvo 
 Densidade  1.014 1.020 1.022 
 Teste de rivalta Positivo  Positivo  Positivo 
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O número de leucócitos no líquido peritoneal aumentou no animal um, nos 
momentos, T12 e T24, para depois diminuir nos tempos T48 e T72, e somente no 
T96 voltar ao valor normal (Tabela 5). 

No animal dois, os aumentos aconteceram, nos momentos T12, T24 e T48, 
para depois diminuir nos tempos T72 e T96, se tornando normal somente sete dias 
após a tiflocentese. No animal três, os valores foram normais, nos momentos T12 e 
T24, vindo a aumentar, nos momentos seguintes T48, T72 e T96, valores normais 
foram encontrados somente 10 dias após a trocaterização (Tabela 5). 

As células predominantes foram os polimorfonucleares nos três animais 
(Tabela 5). Sendo que o animal um, apresentou no momento T48, 8% de neutrófilos 
degenerados; e no tempo T96, 4% de neutrófilos degenerados. O animal dois, 
apresentou 5% de neutrófilos degenerados, no momento T48; e 1%, no momento 
T72. O animal três, apresentou neutrófilos degenerados, nos momentos T12, T24, 
T48, T72 e T96, nos valores de 1, 3,1,9 e 2% respectivamente. 
TABELA 5: Contagem de leucócitos totais (cél./mm3) e diferencial no líquido 

peritoneal antes e após trocaterização cecal. 

Tempo (h) Leucócitos  Animal 1 Animal 2 Animal 3 

 Total de células/mm
3 300 200 300 

 Segmentados (%) a 54 b 

T0 Eosinófilos (%) - - - 
 Basófilos (%) - - - 
 Monócitos (%) - 14 - 
 Linfócitos (%) - 16 b 

 Total de células/mm
3 52.800 150.000 7.000 

 Segmentados (%) 83 86 91 
T12 Eosinófilos (%) - - - 

Basófilos (%) - - - 
Monócitos (%) 8 11 5 
Linfócitos (%) 9 2 4 

 Total de células/mm
3 80.000 200.000 6.700 

 Segmentados (%) 97 90 85 
T24 Eosinófilos (%) - - - 

 Basófilos (%) - - - 
 Monócitos (%) 3 8 5 
 Linfócitos (%) - 2 10 
 Total de células/mm

3 56.400 290.000 12.100 
 Segmentados (%) 95 94 92 

T48 Eosinófilos (%) - - - 
 Basófilos (%) - - - 
 Monócitos (%) 1 5 4 
 Linfócitos (%) 2 1 4 
 Total de células/mm

3 10.500 182.000 16.700 
 Segmentados (%) 87 100 99 

T72 Eosinófilos (%) - - - 
 Basófilos (%) - - - 
 Monócitos (%) 1 - - 
 Linfócitos (%) 12 - 1 
 Total de células/mm

3 3.800 14.600 16.400 
 Segmentados (%) 47 50* 83 

T96 Eosinófilos (%) 1 - - 
 Basófilos (%) - - - 

 Monócitos (%) 1 - 4 
 Linfócitos (%) 51 50* 13 
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a Presença de neutrófilos, mas pouco células para realização da contagem. 
b Presença de 13% de neutrófilos e 2% de linfócitos em 15 células contadas. 
* Visualiazação prejudicada, células muito encolhidas. 
 

DISCUSSÃO 
  
 O aumento da freqüência cardíaca pode ser notada segundo MAIR et al. 
(1990) e HAWKINS et al. (1993) devido a alterações atribuídas a perdas de fluidos, 
absorção de toxinas e liberação de mediadores químicos da inflamação, e o 
aumento da freqüência respiratória também pode ocorrer pela absorção de toxinas 
nos casos de peritonite.  
 A elevação da temperatura foi encontrada somente em um animal, no 
momento T12, na literatura MAIR et al. (1990) afirmam que a hipertemia em casos 
de peritonite pode ser um achado intermitente.  

Nos casos de peritonite, o aumento de proteínas plasmáticas está relacionado 
com a rápida perda de líquido para o abdômen, ocorrendo desidratação e 
conseqüente hemoconcentração, com aumento também do volume globular 
(HANSON, 1999). Neste experimento, os volumes globulares mantiveram-se 
normais em todos os animais, no entanto, houve elevação das taxas de proteína 
plasmática. Quando ocorre uma inflamação ou dano tecidual a qualquer parte do 
corpo, o animal responde fabricando novas proteínas e montando uma série de 
respostas que o ajudam a proteger como um todo. Estas respostas sistêmicas 
incluem o desenvolvimento de febre, neutrofilia, e produção de proteínas de fase 
aguda (TIZARD, 2002).  

HANSON (1999) observou nos casos de peritonite que a concentração 
plasmática de fibrinogênio pode aumentar como resultado de uma resposta 
inflamatória sistêmica. MAIR et al. (1990) detectaram aumentos plasmáticos nos 
níveis de fibrinogênio, em eqüinos com peritonites, considerando esta estimativa útil 
no monitoramento do curso de uma doença e na avaliação da resposta a terapia.  

Leucocitose com neutrofilia foi relatado em oito animais com peritonite, nas 
quais dois estavam associados com desvio a esquerda (MAIR et al., 1990). A 
primeira defesa do organismo contra infecções é realizada pelos neutrófilos que são 
ativados por fatores quimiotáticos, e se movem da corrente circulatória para a área 
de infecção, resultando em uma fase transitória de neutropenia. No período 
subseqüente, ocorre neutrofilia devido à produção adicional de células pela medula 
óssea (MAIR  et al., 1990).  

Segundo TIZARD (2002) durante um dano tecidual, ocorre estimulação de 
macrófagos que produz citocinas, entre elas a IL-1, esta age, na medula óssea, 
estimulando a liberação de neutrófilos seqüestrados no interior da circulação, 
causando uma neutrofilia.  

LUNA (1994) afirma que em fases inicias, no caso de síndrome de cólica, 
observa-se no leucograma leucocitose, devido ao estresse causado pela liberação 
de cortisol e adrenalina. 

A presença de células jovens como bastões e metamielócitos resultando em 
desvio a esquerda moderado, nos animais um e dois, e depois discreto, é 
compatível com uma resposta leucocitária devido a liberação de agentes pró-
inflamatórios (SILVA, 2005).  

Para a avaliação do líquido peritoneal LUNA (1994) classifica o líquido 
peritoneal em transudato, transudato modificado e exsudato de acordo com um série 
de parâmetros, dentre eles: cor, aspecto, coagulação, densidade, proteína, células, 
bactérias, pH, fibrinogênio, células nucleadas, glicose e sangue oculto.  
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Como foi possível avaliar somente a densidade e o teste de rivalta podemos 
classificar as efusões positivas e com densidade elevada com características de 
transudato modificado. Pois um exsudado inflamatório apresenta bactérias, é ácido e 
coagulável (LUNA, 1994).  

Segundo RICKETTS (1987) número de leucócitos no líquido peritoneal 
superiores a 10 x 103/mL é indicativo de peritonite, e número superior a 50 x 103/mL 
é indicativo de peritonite séptica. HANSON (1999) obteve contagens de células 
acima de 100 x 103/mL, no líquido peritoneal de eqüinos, três horas após serem 
submetidos à enterocentese ou laparotomia exploratória, sem evidência de infecção. 

Enterocentese sem cirurgia abdominal em seis eqüinos experimentais 
aumentou a contagem de células nucleadas para a média de 133.333 cél/mm3 
dentro de dois dias após o intestino ser puncionado com agulha 18; cinco destes 
eqüinos não tiveram sinais sistêmicos com resposta inflamatória, e um eqüino 
apresentou sinal de febre 24 horas após a enterocentese (SCHUMACHER & MOLL, 
1985). 

Constatou-se que as células predominantes no líquido peritoneal foram as 
polimorfonucleares, que estiveram aumentadas nos três animais. MAIR et al. (1990) 
observaram também a predominância de neutrófilos em todos os 21 casos 
estudados de peritonite (valores de 96%). 

Segundo PEIRÓ (2002) a migração dessas células, estimuladas pela ativação 
dos macrófagos peritoneais, foi a principal responsável pelo aumento da 
celularidade no líquido peritoneal, o que pode ser indicativo de peritonite. 
 

CONCLUSÃO 
 
 A realização da tiflocentese em eqüinos provoca uma reação inflamatória 
peritoneal, causando alterações físicas e citológicas no líquido peritoneal, sendo 
este caracterizado como transudato modificado. 

Entretanto em torno de sete dias, os eqüinos submetidos à tiflocentese 
restabelecem os parâmetros clínicos e laboratoriais. 
 Dependendo da gravidade e da necessidade de descompressão abdominal a 
tiflocentese pode ser realizada, observando os cuidados com higiene e limpeza do 
local de trocaterização, procurando evitar a contaminação e conseqüentemente uma 
maior resposta inflamatória. 
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